Suomen Tunturisuunnistus Enontekiöllä
Vuontispirtillä 6.–7.8.2011

Järjestävä seura Pellon Ponsi

KILPAILUNJOHTAJAN TERVEISET TUNTURISUUNNISTAJILLE
Hyvät tunturisuunnistusvieraamme!
Pellon Ponnen suunnistusjaosto on saanut mieluisan tehtävän järjestää Suomen Tunturisuunnistus -kilpailun
Pallastunturin alueelle. Olemme iloisia, että osanottajia tuli noin 800 kilpailijaa. Osanottajamäärät ovatkin
nousseet vähitellen, vaikka tänäkään vuonna kilpailua ei järjestetä isossa turistikeskuksessa.
Edellisen kerran Vuontispirtti oli kilpailukeskuksena vuonna 1995. Kilpailumaasto ei ole muuttunut.
Tunturit ovat aivan entisellään, niitä ei ole tullut lisää, ja koska kysymyksessä on kansallispuisto, ei tunturiin
ole rakennettu esim. teitä.
Majoitustilaa on Vuontispirtille lisätty samoin kuin lähialueelle on rakennettu uusia mökkejä, joista osa on
vuokrakäytössä. Kaikki lähialueen majoitustilat ovat olleet varattuja jo pitkän aikaa.
Edelliskerralla sää ei suosinut, satoi vettä ja tunturissa räntää. Tällä hetkellä, noin viikkoa ennen kilpailua on
luvassa sopiva kilpailukeli, lämpötila + 17 C, mahdollisesti sadekuuroja. Poromiehet toivovat kilpailun
ajaksi vesisadetta, koska jäkälä on arka kasvi varsinkin kuivalla kelillä. Tällä alueella sen voi parhaiten
todeta Ylikyröstä pohjoiseen menevän tien varressa olevalla aidatulla alueella, jossa ei ole liikuttu
pariinkymmeneen vuoteen.
Kilpailussa on GPS-seuranta pääsarjoissa. Se onkin lisännyt suunnistuskilpailujen seurattavuutta suuren
yleisön keskuudessa sekä tuonut oman lisänsä lajin valmennuspuolelle.
Kilpailu on kolmen kunnan, Enontekiön, Kittilän ja Muonion alueella sekä kahden paliskunnan, Raattaman
ja Näkkälän alueella.
Pellon Ponnen puolesta kiitän kaikkia, jotka ovat edesauttaneet kilpailun järjestämisessä sekä maanomistajia
ja yrityksiä, jotka ovat tukeneet.
Erityiskiitos Enontekiön kunnalle, Tunturihotelli Vuontispirtille, Metsähallitukselle, Metsänhoitoyhdistys
Länsi-Rajalle ja Enontekiön yhteismetsälle!
Tervetuloa tunturisuunnistukseen Vuontispirtille!
Pekka Autto
Kilpailunjohtaja

Tunturihotelli Vuontispirtti
Vuontispirtintie 267, 99340 Raattama
Puh. 040 038 0093, 016 537 356
Fax. 016 537 396
tunturihotelli@vuontispirtti.fi
www.vuontispirtti.fi

ENONTEKIÖN KUNNAN TERVEHDYS TUNTURISUUNNISTAJILLE
Tervetuloa Enontekiölle ja käsivarteen!
Tunturisuunnistus järjestetään maastoissa, jossa tuntureita ja maastoa riittää suunnistajille sekä muille
luonnossa liikkujille. Enontekiö on tunnettu laajoista omaleimaisista erämaa-alueistaan, koska Enontekiö on
pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin kunta ja kunnan alueella sijaitsee yli 60 % Suomen kaikista
tuntureista. Suomen kaikki yli 1000-metriset huiput löytyvät myös käsivarren Lapista. Enontekiön
tunnetuimmat tunturit ovat Saana ja Halti, mutta tämän vuoden tunturisuunnistuksessa myös Lumikero ja
Vuontiskero tulevat kaikille kisailijoille tutuksi.
Enontekiöllä urheiluun suhtaudutaan positiivisesti, olipa kyseessä talvi- tai kesäurheilulaji.
Tunturisuunnistus järjestetään neljännen kerran kunnan alueella, viimeksi Vuontiskerolla kilpailtiin vuonna
1995 ja useat silloin kilpailuun osallistuneet ovat myös nyt mukana.
Toivotan kaikille kilpailuihin tavalla tai toisella osallistuville nautinnollisia hetkiä tunturisuunnistuksen
parissa ja toivon, että voitte nauttia kilpailun keskellä myös komeista maisemista!
Pentti Keskitalo
Enontekiön kunnanjohtaja

Enontekiön kunta

K-market J AD Rantakokko
99400 ENONTEKIÖ
(016) 530 1100
erkki.rantakokko@k-market.com
Aukioloajat
ma-pe 08:30–20:00
la
08:30–18:00
su
11:00–17:00

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET
Vastuuhenkilöt
Kilpailunjohtaja Pekka Autto
Apulaiskilpailunjohtaja Jani Harju
Ratamestari Arto Vilppola
Valvoja Jorma Pietiläinen, LänRa
Kuulutus Markku Taivainen
Tiedottaja Antti Ekonoja
Lähtö Tarmo Uusitalo, Mauri Huusko ja Kyösti Mäkikyrö
Maali Veijo Ekonoja
Tulospalvelu Result Fellows / Risto Kivinen
Info Timo Autto
Myyntipiste Raija Ekonoja ja Toini Autto
Muksula Mirja Vuopio
Ensiapu Krista Joona
Paikoitus Vesa Joona
Rakenteet ja huolto Erkki Konttajärvi
Tuomarineuvosto
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Eero Vapa, YllRa
Jäsenet Linda Ekonoja, Botnia ja Teppo Isokoski, YlivKu
Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
Kartta
Tunturisuunnistuskartta 7/2011 (tulostekartta), käyräväli 10 m, mittakaava 1:25 000. Kartan koko
molempina päivinä A3. Kartta on muovikotelossa. Kartta on nähtävillä lähtöpaikoilla.
Kartta on tehty vuoden 1995 tunturisuunnistuskartan pohjalta. Karttaa on päivitetty tarkemmin rastien
ympäristöstä ja oletetuilta rastivälien juoksureiteiltä. Muilta osin karttaan on päivitetty ainoastaan selkeimpiä
kohteita (uusia teitä, mökkejä jne.).
Maasto
Maasto on pääosin hyväkulkuista Pallas-Ounastunturien tunturimaastoa, jossa kivikoita on vain vähän.
Korkeuserot ovat erittäin suuret. Etenkin ensimmäisenä päivänä ratojen noususummat muodostuvat hyvin
suuriksi. Avointa aluetta kartasta on noin 30–40 %. Avoin alue vaihtuu vähitellen matalaksi koivikoksi ja
edelleen metsäksi, joten kasvillisuuskuvioiden rajat voivat välillä olla epämääräisiä.
Ratojen alku- ja loppuosat kulkevat metsämaastossa, jossa näkyvyys vaihtelee melko paljon. Suurimmaksi
osaksi metsämaasto on hyväkulkuista kangasta, mutta myös hidaskulkuisempaa ja suunnistuksellisesti
haastavampaa korpimetsää löytyy hieman.
Maastossa ei ole kovin paljon suoalueita. Suoalueita on lähinnä ratojen alku- ja loppuosilla mäntykankaiden
väleissä. Ylhäällä tunturissa suon ja metsämaaston raja ei ole aina selkeä, ts. suo tai soistuva voi vaihtua
metsämaaksi vähitellen.

Kilpailumaastoa halkoo itä-länsi-suunnassa korkeahko poroaita. Aita on mahdollista alittaa useista kohdista
ryömimällä tai kulkemalla karttaan merkityistä porteista. Joissakin kohdissa aidan raoista mahtuu myös
menemään läpi. Aitaa ei saa vahingoittaa eikä portteja jättää avoimiksi, jos ne ovat kiinni.
Ensimmäisen päivän lopussa ja toisen päivän alussa kaikki radat ylittävät runsasvetisen puron. Puro
suositellaan ylitettäväksi joko tunturiin menevää vaellusreittiä tai karttaan merkittyjä ylityspaikkoja pitkin.
Karttaan merkityt ylityspaikat ovat rakennettuja siltoja, joiden kohdalla puron varren puissa on näkyvillä
myös sinisiä nauhoja sillan havaitsemisen helpottamiseksi. Puron voi ylittää myös kahlaamalla, mutta vettä
voi paikoin olla runsaasti, joten sitä ei siis suositella.
Karttaan on merkitty vihreällä katkoviivalla Pallas-Yllästunturin kansallispuiston raja, joka näkyy maastossa
normaalina rajalinjana.
Kilpailunumerot, tarkistuskortit ja rastinmääritteet
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Sama numero kumpanakin päivänä. Numerolaput ja
hakaneulat ovat kilpailukeskuksessa naruun ripustettuina. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan niin, että
numero on helposti havaittavissa.
Numeroiden yhteydessä on saatavissa EMIT-tarkistuskortteja. Kilpailija vastaa itse tarkastuskortin
käyttämisestä ja merkitsee kilpailunumeronsa korttiin.
Rastinmääritteet ovat painettu karttaan. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole saatavilla.
Rastit ja leimaus
Kilpailussa käytetään Emit-leimausta. Parisarjoissa käytetään kahta Emit-kilpailukorttia. Parin on juostava
koko kilpailu ja käytävä kaikilla rasteilla yhdessä. Parin molempien jäsenten tulee leimata kaikilla rasteilla.
Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa.
EMIT-kilpailukortit
Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa
mainittua kilpailukorttia. Kilpailun järjestäjä ei tule tarkistamaan/varmistamaan kilpailijan kilpailukortin
oikeellisuutta ennen lähtöä. Jos kilpailija käyttää muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista
kilpailukorttia, suoritus hylätään (Suunnistuksen lajisääntö 11.518). Muutokset on ilmoitettava
kilpailukeskuksen infoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä.
Vuokrakortit saa infosta hintaan 5 euroa. Palauttamatta jätetystä EMIT-kortista veloitetaan 60 euroa.
Lähdöt
Lauantaina yhteislähtö kaikille sarjoille on klo 14:00. Lähtöön on matkaa noin 2,5 km. Varaa riittävästi
aikaa lähtöön siirtymiseen. Lauantain lähtöpaikalla on saatavilla vettä, ja lähtöpaikalta löytyvät myös
WC:t. Mallikartta on nähtävillä lähdössä.
Lauantain lähtöpaikalla on oltava viimeistään klo 13:45, jotta kaikki ehtivät nollata Emitin ennen lähtöä.
Muistakaa siis nollata Emitit! Klo 13:55 aletaan ryhmittyä lähtöriveille omien karttojen taakse. Kartan
takapuolella on kilpailunumero. Parisarjoissa parin kartat ovat nidottu kulmasta yhteen. Kartoista saa ottaa
kiinni 30 sekuntia ennen lähtöä, mutta silloin niitä ei saa vielä katsoa. Lähtö tapahtuu lähtölaukauksen
kuuluttua.
Sunnuntaina on takaa-ajolähtö 1. päivän tulosten perusteella kuntosarjaa lukuun ottamatta kaikissa muissa
sarjoissa. Takaa-ajoon pääsevät mukaan kaikki ne, jotka jäävät 1. päivänä sarjansa kärkeen korkeintaan 40

minuuttia. Sekaparisarjoissa ikähyvitykset huomioidaan ensimmäisen päivän tuloksiin. Ikähyvityksien
mahdollisia korjauksia voi tehdä infossa ennen lauantain lähtöä.
Kaikki ensimmäisen päivän voittajat lähtevät toisena päivänä klo 10:00 ja siitä lähdöt jatkuvat takaa-ajona
klo 10:40 asti. Kaikki ne, jotka eivät pääse takaa-ajoon, lähtevät toisena päivänä yhteislähdöllä klo 10:45.
Sunnuntain tarkat lähtöajat ilmoitetaan tulostaululla ja kisasivuilla (http://www.pelpo.net/tunturi2011/)
lauantain tulosten selvittyä.
Kuntosarjalaiset saavat itse valita toisen päivän lähtöaikansa aikaväliltä 10:45–12:00. Kuntosarjalaisten tulee
käydä kertomassa haluttu sunnuntain lähtöaika kilpailukeskuksen infoon mielellään jo lauantaina.
Sunnuntain lähtöön on matkaa noin 700 m. Lähtöpaikalla ei ole juomaa tai WC:tä.
Sunnuntain takaa-ajolähtöön kutsutaan lähtöajan mukaan noin 4 min ennen lähtöä. Kolme minuuttia ennen
lähtöä tapahtuu EMIT-kortin nollaus. Kaksi minuuttia ennen lähtöä on nähtävissä mallikartta. Minuutti
ennen lähtöä kilpailija siirtyy sarjansa tunnuksella merkityn karttalokeron viereen. Lähtömerkin saatuaan
kilpailija ottaa kartan sarjansa tunnuksella merkitystä lokerosta. Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean
kartan. Kaikki edellä mainitut minuuttiajat ovat noin aikoja takaa-ajolähdöstä johtuen.
Sunnuntain yhteislähtöön omien karttojen taakse aletaan ryhmittyä klo 10:40. Kartan takapuolella on
kilpailunumero. Parisarjoissa parin kartat ovat nidottu kulmasta yhteen. Kartoista saa ottaa kiinni 30
sekuntia ennen lähtöä, mutta silloin niitä ei saa vielä katsoa. Lähtö tapahtuu lähtökomennon kuuluttua.
Jokaisen on nollattava Emit-korttinsa ennen lähtöpaikalle ryhmittymistä.
Kuntosarjalaiset ilmoittavat toisen päivän lähdössä oman lähtöaikansa lähtöhenkilökunnalle, jotka ohjaavat
kuntosarjalaiset oikeille kartoille. Kuntosarjalaisten tulee saapua lähtöpaikalle viimeistään 5 min ennen
omaa lähtöaikaa.
Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöhenkilökunnalle, joilta he saavat toimintaohjeet.
Molempina päivinä lähtöpaikoille menevä viitoitus on merkitty maastoon sinisillä ja punaisilla nauhoilla.
Lähtöihin mennessä on noudatettava viitoitusta.
Maali
Kaikki sarjat saapuvat samaan maaliin, johon on viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään
maalileimausta, muistakaa leimata. Parisarjoissa molempien kilpailijoiden on saavuttava maaliin yhdessä.
Jälkimmäisen saapuminen maaliin määrää tuloksen. Maali suljetaan lauantaina klo 20:00 ja sunnuntaina klo
16:30. Karttaa ei kerätä pois maalissa kumpanakaan päivänä.
Väliajat ja GPS-seuranta
Ensimmäisenä päivänä saadaan väliaika sarjoista H21A ja D21A. Toisena päivänä ei ole väliaikarastia.
Molempina päivinä sarjojen H21A ja D21A kaikille pareille sekä sarjan HDA noin 10 parille annetaan GPSseurantalaitteet. Seurantaan valitut parit kerrotaan kisasivuilla (http://www.pelpo.net/tunturi2011/) ja
kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Seurantalaitteet saa lähtöpaikoilta, laitteet tulee hakea viimeistään 10
min ennen omaa lähtöaikaa. Kilpailijoiden etenemistä voi seurata Tunturihotelli Vuontispirtillä
valkokankaalta.
Juomarasti
Molempina päivinä juomarasti on tunturissa Montellin majalla. Kansallispuiston sääntöjen vuoksi kyseisellä
juomarastilla ei ole tarjolla mukeja, vaan juomaa saa ottaa omalla mukilla tai omaan juomapulloon. Toisena

päivänä on lisäksi juomarasti alamaastossa muutama kilometri ennen maalia. Kyseisellä juomarastilla on
myös mukeja järjestäjän puolesta. Juomarasteilla on tarjolla vettä.
Varsinaisten juomarastien lisäksi maastossa virtaa useita tunturipuroja, joiden vesi on puhdasta ja
juomakelpoista. Puroista veden juominen on kuitenkin kilpailijan omalla vastuulla.
Juomaa on saatavilla myös lauantain lähtöpaikalla sekä molempina päivinä maalissa.
Kuntosarjat
Kuntosarjaan voi ilmoittautua myös paikan päällä kilpailukeskuksen infossa lauantaina klo 13:00 mennessä
ja sunnuntaina klo 11:00 mennessä. Kuntosarjaan voi osallistua joko yksin tai parin kanssa.
Kuntosuunnistusmaksu 13 euroa / henkilö / päivä maksetaan infoon käteisellä. Lauantaina yhteislähtö on klo
14:00 ja sunnuntaina oman lähtöajan saa valita aikaväliltä klo 10:45–12:00.
Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija tulee normaaliin tapaan maaliin ja ilmoittaa leimantarkastuksessa keskeyttäneensä.
Kaikkien keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.
Pesu
Pesu tapahtuu Tunturihotelli Vuontispirtin suihkutiloissa. Sisätiloihin ei saa mennä suunnistuskengillä.
Peseytyminen on mahdollista myös kilpailukeskuksen viereisessä Vuontisjärvessä.
WC
Kilpailukeskuksesta ulkoa löytyy WC-koppeja ja lisäksi Tunturihotelli Vuontispirtin WC-tilat ovat
käytettävissä. Sisätiloihin ei kuitenkaan saa mennä suunnistuskengillä. Myös lauantain lähtöpaikalla on
WC:t. Sunnuntain lähtöpaikalla ei ole WC:tä.
Ensiapu
Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka. Lisäksi molempina päivinä ensiapupaikka löytyy myös maastosta
Montellin majalta. Maastossa oleva ensiapupaikka on merkitty karttoihin.
Muksula
Kilpailukeskuksessa on muksula, johon on ollut ennakkoilmoittautuminen.
Ravintola
Kilpailukeskuksen ulkoravintolassa on tarjolla makkaraa, kahvia, pullaa ja virvoitusjuomia. Tunturihotelli
Vuontispirtillä (kilpailukeskuksessa) on tarjolla lisäksi ruokaa (lounas 8 euroa, päivällinen 12 euroa), leipää,
leivonnaisia, kahvia, virvoitusjuomia, makeisia yms.
Palkintojen jako
Lauantain maalissa kaikille maaliin saapujille jaetaan muistopalkinto.
Varsinaiset tulosten mukaan määräytyvät palkinnot jaetaan sunnuntaina yhteistuloksien mukaan.
Palkittavien määrät ovat nähtävissä kilpailuohjeessa jäljempänä. Palkintojen jako on heti tulosten selvittyä.
Seuraa kuulutusta. Palkintojen jaon yhteydessä jaetaan myös tunturinvalloittaja-mitaleita.

Kuntosarjan arvontapalkinnot voi noutaa sunnuntaina infosta. Arvonnan voittajien nimet ovat näkyvillä
kilpailukeskuksen ilmoitustaululla, ja myös kuulutus kertoo ne.
Tulokset
Tulostaululla sekä Tunturisuunnistuksen kisasivuilla: http://www.pelpo.net/tunturi2011/. Kisasivuilla on
nähtävissä myös väliajat.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston erityisohjeet
Kilpailu käydään suurimmaksi osaksi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella. Kilpailijoiden on
otettava tämä huomioon myös kilpailun aikana. Maastoon ei missään tapauksessa saa jättää
kertakäyttöisiä juoma- ja energiavalmistepakkauksia tai muita jätteitä! ”Kaiken, minkä jaksat viedä
mukanasi maastoon, jaksat tuoda sieltä myös pois.”
Tarkat Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ohjeet ja säännöt, sekä tiedot roskattomasta retkeilystä löytyvät
kilpailukeskuksen
ilmoitustaululta
sekä
Internetistä
osoitteesta:
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/pallasyllastunturi/ohjeetjasaannot/Sivut/Default.aspx
Sarjat, matkat ja palkittavien määrät
Sarjat, matkat ja palkittavien määrät löytyvät oheisesta taulukosta. Palkittavien määrät on suhteutettu
sarjojen osallistujamääriin ja sarjan tasoon. Muutamien sarjojen osalta on laskettu myös ratojen
noususummat, jotka myös näkyvät taulukossa. Kyseisten noususummien pohjalta voi arvioida myös muiden
ratojen nousumääriä, sillä nousumäärät menevät suunnilleen samassa suhteessa ratojen pituuksien kanssa.
Sarja

1. päivän
matka km

2. päivän
matka km

1. päivän
noususumma
suoraan/
optimireittiä

2. päivän
noususumma
suoraan/
optimireittiä

Palkitaan

H21A
H21B
H21C
H80
H95
H110
H125
H140
H38
H32
D21A
D21C
D80
D95
D110
D125
D38
D32
HDA
HDB
HDC
HA
HB

23,9
20,2
13,7
19,4
17,3
15,3
11,7
9,2
17,3
13,5
17,3
10,3
13,5
12,1
10,6
9,2
13,7
9,2
15,1
13,0
10,9
23,0
15,7

24,3
19,7
13,3
18,7
18,0
15,8
12,5
10,8
18,0
14,2
18,1
11,7
13,6
12,4
10,7
10,8
13,1
10,8
15,3
13,4
10,4
23,6
16,2

1390m/1090m

1070m/800m

910m/790m

830m/710m

850m/680m

700m/580m

3
4
4
4
3
4
4
1
1
2
3
3
2
3
1
2
1
2
5
5
5
3
5

Sarja

1. päivän
matka km

2. päivän
matka km

DA
DB
KUNTO

14,9
11,7
10,3

15,3
12,5
11,7

1. päivän
noususumma
suoraan/
optimireittiä

530m/500m

2. päivän
noususumma
suoraan/
optimireittiä

310m/300m

Palkitaan

3
2
5

Kuntosarjassa palkinnot arvotaan.
Nautinnollista ja haastavaa Tunturisuunnistusta!
Pellon Ponsi

Autton kauppa
99340 Raattama (7 km kilpailukeskuksesta)
Puh. 016-537325
Avoinna 5.8.–7.8. klo 9-21
Tuotteet:
Elintarvikkeet
Polttoaine
Asiamiesposti
Veikkaus
Kalastusluvat
Paikkakunnan poronjalostustuotteita

Ravintola Loimu
99340 Raattama (7 km kilpailukeskuksesta)
Puh. 016-537425
Myös majoitustilaa

K.A. Kolström Oy
Puthaanrannantie 6, 99300 Muonio
Puh: 016-532204, Fax: 016-532845
Email: juhani.roimaa@kolstrom.inet.fi

RATAMESTARIN LAUSUNTO
Pellon Ponsi järjestää Suomen Tunturisuunnistuksen 6.-7.8.2011 Pallas-Ounastunturien alueella.
Kilpailukeskuksena toimii Tunturihotelli Vuontispirtti.
Alueella on järjestetty aikaisemminkin (vuonna 1995) kyseinen kilpailu. Pallas-Ounastunturin maastot ovat
ihanteellista nautinnolliseen ja haastavaan tunturisuunnistukseen. Korkeuseroa riittää, mutta maastopohja on
silti suurimmalta osalta nopeakulkuista kangaspohjaa. Suota ei ole juuri nimeksikään. Kulkukelpoisuutta
hidastavia tekijöitä on varsin vähän, muutamalla tunturin laella kivisyys hiukan hidastaa etenemistä.
Kartta on päivitetty vanhasta tunturisuunnistuskartasta ja mittakaava on edelleen 1:25 000, mutta
käyräväliksi on muutettu koko kartalle 10m.
Ratojen pituuksia on myös tarkennettu vastaamaan tunturisuunnistuksen haasteita. Aikaisempiin kisoihin
verrattuna tämän vuoden eri sarjojen matkat ovat likimain viime vuoden tasolla, mutta maasto ottaa aikaa
tietoisesti enemmän. Alussa malttia!
Molempina päivinä on ensiapurasti ja kaikilla radoilla yhteinen juomapiste Montellin majalla. Maastossa on
lukuisia puroja ja ojia sekä muita vedenottopisteitä, joista löytyy puhdasta ja raikasta vettä.
Ratamestarityössä olemme pyrkineet siihen, että reitinvalintatehtäviä tulee eteen; suoraan meneminen ei
välttämättä ole aina nopein reitti. Kaikki sarjat pääsevät myös kokemaan avotunturien mahtavia maisemia.
Siispä nauttikaa nähtävyyksistä, joita kansallispuisto tarjoaa. Ja veikkaan, että tämän
tunturisuunnistuskokemuksenne muistatte myöhemminkin ja tulette taas ensi vuonna tunturisuunnistukseen
Ylläkselle. 
Arto Vilppola
Ratamestari

Kilpishalli
Käsivarrentie 14205, 99490 KILPISJÄRVI
Puh: 016 537 747, Fax: 016 537 729
Aukioloajat
ma-to
10:00–17:00
pe-la
10:00–19:00
su
11:00–17:00

K-market Muoniontori
Lahenrannantie 7, 99300 MUONIO
(016) 533 200, minna.back-tolonen@k-market.com
Aukioloajat
ma-pe 08:00–21:00
la
08:00–20:00
su
11:00–19:00

S-MARKET MUONIO
PUTHAANRANNANTIE 4, 99300 MUONIO
044-788 4990
Aukioloajat
ma-pe 07:00–21:00
la
07:00–20:00
su
09:00–20:00

Tepe Autohuolto Oy / Shell Muonio
Lounas arkisin klo 11–14, saatavana myös annosruokia!
Huoltoaseman yhteydessä myös Kotipizza!
Torniontie 110, 99300 Muonio
Puh. 016-532311, email: posti@tepeautohuolto.fi
Aukioloajat
ma-to
06:30–21:00
pe-la
08:00–20:00
su
10:00–20:00

Porotilamajoitus Autto Ky
Ounasjoentie 5641, 99340 Raattama
Puhelin: (016) 537322, Matkapuhelin: 0400 645310
Sähköposti: mervi.autto@raattama.fi

T:mi Seppo Keltamäki paikalla
kilpailukeskuksessa
Turun Suunnistajan Kauppa paikalla
kilpailukeskuksessa

Hotelli Jeris
Jerisjärventie 91, 99300 Muonio
Puh. (016) 558 511, Fax. (016) 538 508
info@hotellijeris.fi

Pallastunturintie, 99330 Pallas
Puh. (016) 323 355, faksi (016) 532 741
pallas@laplandhotels.com

GSM: 040-5765721, paavontalo@co.inet.fi

Torassiepin Lomapallas
Torassiepintie 212, 99300 Muonio
Puh: 016-529 144, Fax: 016-529 166
Email: torassieppi@torassieppi.fi

Harritie 36, 99340 Raattama
Ritva Laakso, puh. 040 520 8434

Muonion Rakennustarvike Oy
Puthaanrannantie 18, 99300 MUONIO
Puh: (016) 532 532, Fax: (016) 532 881
Email: muonion.rakennustarvike@elisanet.fi

Tuomo Vieltojärvi Tmi
Kyttäkuja 12, PL 12, 99400 Enontekiö
Puh. 0400-692 769, 016-521 156
Fax 016-521 195
E-mail: tuomo.vieltojarvi@pohjola.fi

TV-Seppä K Mäki
Kettuneva 63, 97250 Raanujärvi
Puhelin: 016-581302, Matkapuhelin: 0400-758272, Fax: 016-581302
Sähköposti: tvseppakmaki@co.inet.fi

Kangas Teuvo Tmi
Kodinkoneliike
Kurtakontie 52 C, 95900 KOLARI
Puhelin 016 564155, Faksi 016 564171
GSM 0400 393114

Insinööritoimisto Merilapin Suunnittelu Oy
Pohjoisrantakatu 14, 94100 Kemi
Puhelin: 016-254 340, Fax: 016-256 886

Traktori- ja koneurakointi Juha Vanhanen
Särkikuja 5, 95800 SIEPPIJÄRVI
Puhelin: 0400 542 503

Maanrakennustyöt, kuljetukset ja heatpesurit
Raanujärventie 277, 95600 Ylitornio
Puh. 0400 543 383, Email: posti@tieteam.fi

Kilpisjärventie 15, 95600 Ylitornio
Seppo gsm. +358 400 399257, Ismo gsm. +358 40 5418170
Sähköposti kpsr@kpsr.fi, fax (016) 571366

Työkone Koivisto Oy
Luukonniemi 147, 97250 Raanujärvi
Fax: 016 - 314 800
email: info@tyokonekoivisto.fi

Martti Välimaa Oy
Maanrakennustyöt
Meltauksentie 18, 95700 PELLO
Puh. 0400-394760

Lapin Metsämarkkinat Oy
Metsäkiinteistöjen välitys ja puunosto
Ukkoherrantie 15 A 2, 96100 ROVANIEMI
Puh. 020 413 3855, Fax 020 413 3859

SEO Pello - täyden palvelun huoltoasema
Burmanintie 2, 95700 Pello
Puhelin 016-513131Fax 016-512855
Email: pello@seomaki.fi

Tervetuloa myös Suomen
Tunturisuunnistukseen
Ylläkselle 2012!

